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Guia de início rápido

Manual para motos elétricas SPUMA li.
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Avisos para o usuário

Precauções

1. Por favor, leia atentamente este manual antes de usar a motocicleta para uso adequado.

2. Por favor, verifique cuidadosamente se as peças são as indicadas no manual do produto antes da sua viagem por razões de segurança.

3. Por favor, siga as regras de trânsito. Reduza a velocidade em dias chuvosos ou com neve com chão escorregadio.

4. A scooter Ebroh pode funcionar em dias chuvosos ou com neve, em pisos escorregadios. Aumente a distância de frenagem para mais 
segurança.

5. Não desmonte a scooter Ebroh por conta própria.

Entre em contato com o serviço pós-venda para substituir ou comprar componentes originais.

6. Não deixe seu Spuma Li para aquelas pessoas que não podem dirigir uma scooter Ebroh para a segurança dos outros e danos 
desnecessários para a scooter Ebroh.

7. Por favor, mantenha este manual e o cartão de garantia corretamente.

8. Não conciliar ou desconectar a bateria quando o interruptor estiver ligado.

1. Motorista e passageiro.

Spuma Li não é projetado para transportar mais de 2 pessoas.

2. Condições da estrada.

Spuma Li é adequado apenas para condução em asfalto.

3. Por favor, leia atentamente este manual de manutenção.

Perigo: O não cumprimento das instruções aqui estabelecidas pode causar sérios danos.

Cuidado: O não cumprimento das instruções aqui estabelecidas pode resultar em ferimentos pessoais ou danos aos 
componentes.

Nota: Forneça informações úteis.

4. Este manual deve ser considerado como um documento permanente do Spuma Li. Se esta scooter Ebroh for deixada para outras pessoas, 
este manual também deve ser incluído. É proibida a reprodução ou reimpressão de qualquer parte deste manual sem o consentimento da 
marca ebroh.
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1. Usar roupas de segurança é importante. Use um capacete protetor

2. Conheça o seu Spuma Li. Suas habilidades de condução e conhecimento de mecânica são a base para uma condução segura. Recomenda-se 
praticar em espaços abertos, estradas tranquilas e conhecer o desempenho mecânico e dirigir primeiro.

3. Conheça suas habilidades de condução. Conduza sempre a scooter Ebroh de acordo com o seu nível de condução. Conheça as suas 
habilidades de condução e as operações de operação da scooter Ebroh para evitar acidentes.

4. Preste atenção à condução em dias chuvosos. Deve cumprir a distância de travagem em dias chuvosos que deve ser o dobro dos dias de 
sol. Sempre evite áreas de estacionamento com marcas pintadas, manchas de óleo e tampas de registro para evitar arranhões. Preste 
especial atenção ao atravessar as linhas de trem, vá em busca de ferro e pontes. Reduza a velocidade em condições de baixa visibilidade.

5. Não use o feixe longo indiscriminadamente.

O uso contínuo da luz longa em estradas urbanas e estradas pode perturbar a visibilidade de outros condutores e pedestres e prejudicar 
uma condução confortável e segura. Não use o feixe longo quando a estrada estiver bem iluminada.

6. Não faça ou atenda chamadas durante a condução.

Fazer ou atender chamadas durante a condução é uma das principais causas de supervisão e pode facilmente causar acidentes. Por favor, 
pare a scooter Ebroh antes de fazer ou receber uma chamada.

7. Não muda de faixa indiscriminadamente.

Mudar de faixa é uma das principais razões para um acidente. Quando precisar mudar de faixa, lembre-se de ligar o sinal de volta primeiro. 
Verifique a abordagem por trás e mude de faixa quando estiver segura.

Información del Traductor de GoogleComunidadMóvil.

Notas de segurança
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INFORMAÇÃO DOS COMPONENTES

1. Farol Led

2. Amortecedor dianteiro.

3. Bateria

4. Transportador traseiro.

5. Luz traseira.

6. Luzes led traseiras piscando.

7. Motor brushless

8. Luzes led dianteiras piscando

9. Refletor traseiro

10. Controle do freio.

11. Apoiar Pé do passageiro

12. Disco de freio dianteiro.

13. Cavalete central

14 Roda traseira

15 Roda dianteira

16 Espelhos.

17 Guarda-lamas da frente.

18 Perna lateral.

19 Tomada externa para carregamento da bateria.
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Según modelo

1. Virar à esquerda 7. Porcentagem de bateria.

2. Vire à Direita 8. Falha no controle do acelerador.

3. Longa luz 9. Falha no freio.

4. Pare ou indicação de estacionamento. (De acordo com o 
modelo)

10. Falha do motor.

5. Indicador de marcha. (De acordo com o modelo) 11. Aviso de bateria fraca (<10%)

6. Total de quilômetros percorridos. 12. Indicador de status de carga da bateria

Indicador de bateria H-L barra vertical à esquerda

1. 81-100%: cinco linhas 5. 11%-20%: um linha

2. 61-80%: quatro linhas 6. 6%-10%: uma linha com piscar

3. 41-60%: tres linhas 7. 0%-5%: sem linha intermitente

4. 21-40%: dois linhas

Em formação display
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Ignição
scooter EbrohAbra o porta-malas

Bloco de 
direção

Abra o porta-malas

Desligado
Ignição

Insira a chave na fechadura e 
vire-a.
Desligue e ligue para abrir e 
bloquear o tronco.
Vire a  para travar o guidão da 
direção.

Guía de operaciones
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Guia de operações

Controles à esquerda

Luzes longas e curtas: Pressione a parte superior para acender as luzes 
principais; pressione a parte inferior para ligar as luzes de corte.

Indicador de direção: pressione o botão para a esquerda para virar para 
a esquerda. Empurre o botão para a direita para virar para a direita. 
Pressione o botão para redefinir / desativar os indicadores de giro à 
esquerda ou à direita.

Luzes longas e curtas

Luzes longas

Luzes curtas

Pressione o botão para reiniciar / 
desligar.

Empurre o botão esquerdo 
/ direito para indicar o giro 
esquerdo ou direito.

Indicador de direção

Chifre
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Controles à esquerda

Estacionamento de 
emergência

Interruptor do 
motor.
Reversa

Guiador

Freio dianteiro

Alterar

Botão de 
manutenção.

(de acordo com o 
modelo)

Guia de operações
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Guia de operações

SEGURANÇA MEDIOAMBIENTAL DA BATERIA

A bateria está pronta para ser usada em uma faixa de temperatura ambiente de -10ºC a 45ºC.

Não exponha a bateria a água, bebidas ou líquidos corrosivos para evitar possíveis vazamentos, superaquecimento, fumaça, fogo ou 
explosões.

Não armazene a bateria perto de uma fonte de calor, fogo, gases e líquidos inflamáveis e explosivos, objetos metálicos no compartimento da 
bateria podem causar derramamentos, reaquecimento, fumaça ou explosões.

Em caso de odores desagradáveis, superaquecimento ou deformação da bateria, pare de usar a bateria imediatamente, mantenha-se 
afastado e entre em contato com o serviço pós-venda.

PERIGO:  A bateria não é um componente que pode ser reparado pelo usuário. Em caso de falha 
da bateria, entre em contato com o serviço pós-venda.

Um usuário desmontando a bateria pode causar derramamentos, superaquecimento, incêndio, fumaça 
ou explosões. batería no es un componente reparable por el usuario. En caso de fallo de la batería, 
por favor contacte con el servicio postventa.

Un usuario que desmonten la batería pueden probocar derrames, recalentamientos, fuego, humo o 
explosiones.

USO AMBIENTAL DA BATERIA

Carregue na scooter Ebroh.

1. Ligue o carregador à tomada exterior do motociclo (frente do banco pos.19). Depois que o indicador de carga 
muda de verde para vermelho, o indicador de carga muda de verde para vermelho, o carregamento é iniciado.

2. Insira a chave e desbloqueie a scooter Ebroh durante o carregamento para ver o nível da bateria no painel.

Carregar a bateria fora da scooter Ebroh

1. Remova a bateria da scooter Ebroh.

2. Ligue o carregador ao slot. Quando o indicador de carga muda de vermelho para verde, a carga estará 
completa.
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Atenção:

Se a bateria não estiver totalmente carregada após 24 horas de carga, pare a carga e entre em contato com o serviço pós-venda. Para 
maximizar a vida útil da bateria, o usuário cuida para manter o percentual de bateria entre 20% e 80%, tanto quanto possível. Por favor, use 
o acelerador (no guidão) suavemente na condução normal.

Não mantenha a bateria em temperaturas ambiente acima de 40 ° C para evitar a perda irreversível da capacidade da bateria. Em baixas 
temperaturas, a capacidade da bateria de lítio pode ser perdida variando a temperatura. Para ser mais específico, o uso ideal é entre -10ºC 
é 70%, a 0ºC 85% e a 25ºC 100%. O melhor armazenamento para a bateria é de 50%. Armazenamento da bateria abaixo de 10%, carga total 
ou mais de 90% por um longo período de tempo pode perda irreversível de capacidade.

Para armazenamento por um período prolongado, por favor, mantenha a bateria em temperatura ambiente de -20ºC a 40ºC, e execute uma 
carga e descarga pelo menos uma vez por mês para minimizar a perda de capacidade.

Guia de operações
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Verifique antes de dirigir
O QUE VERIFICAR CHAVES

Guiador de direção 1. Constância

2. Guidão flexível

3. Sem deslocamento do eixo ou solto.

Travagem 1. O controle do freio tem entre 5 a 9 mm de percurso 
sem uso.

2. A faixa de pressão de ar da roda dianteira está entre 
1,38 e 1,72 bar (20 e 25 psi); a pressão da roda traseira 
está entre 1,79 e 2,20 bar (26 e 32 psi).

Rodas 1. Pressão normal.

2. Desenhe a roda com a profundidade adequada.

3. Sem quebras ou rachaduras.

Bateria Adequado à distância da viagem a ser feita (ida e volta)

Luzes Verifique se as luzes longas, curtas, intermitentes e de 
freio funcionam.

Chifre Verifique se funciona.

O que pode ou não pode ser feito na condução
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O que pode ou não pode ser feito na condução

PRECAUÇÕES DE TRAVAGEM

Equilibre sempre a scooter Ebroh antes de travar. Se as rodas travarem como resultado de força de frenagem excessiva, afrouxe a pressão 
no controle de frenagem e as rodas voltarão a funcionar e a scooter Ebroh se estabilizará. Se a roda dianteira bloquear, a scooter Ebroh 
perderá a capacidade de direção. Tente manter a relação de frenagem dianteira e traseira 1: 1 em pisos escorregadios.

Atenção:

Os condutores com inexperiência tendem apenas para o travão traseiro, o que pode acelerar o desgaste da roda e, como 
resultado, uma perda de aderência, a travagem será mais longa.

Perigo

É perigoso usar apenas os freios dianteiros ou traseiros para a possível perda de aderência ao asfalto ou perda de controle. 
Preste atenção especial e use os freios suavemente ao dirigir em estradas molhadas ou escorregadias ou em curvas. O uso 
repentino dos freios pode expor o motorista a danos graves.
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Manutenção, reparação e armazenamento

Para prolongar a vida de uso da scooter Ebroh e para segurança, conforto e direção, os usuários devem estar atentos para realizar 
verificações regulares e manutenção básica. Uma scooter Ebroh que não é usada por um longo período de tempo também tem que ser 
verificada regularmente para suas funções básicas.

MANUTENÇÃO REGULAR.

A primeira manutenção deve ser feita um mês após a compra ou depois de percorrer uma distância de 500Km. Depois disso, todo o controle 
e manutenção deve ser levado ao nosso serviço pós-venda a cada 6 meses ou 3.000 km. Um controlo e manutenção visam a segurança da 
scooter Ebroh e do condutor.

Atenção: Se a scooter Ebroh estiver freqüentemente sujeita a altas cargas, altas velocidades, estradas esburacadas, declives 
e descidas de direção, a freqüência de manutenção deve ser menor. Os componentes originais feitos com materiais 
de qualidade rigorosamente testados são recomendados para garantir a garantia de qualidade e a vida útil, e para as 
melhores condições de condução e segurança da scooter Ebroh. Os componentes estão sob as normas de garantia.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Se forem encontradas anomalias durante as revisões e a scooter Ebroh precisar de limpeza, manutenção ou peças de reposição, os 
usuários podem ter controles e manutenção em referência à Instrução de Reparo Home ou enviar a scooter Ebroh à concessionária para 
manutenção e manutenção..

Perigo

Se você não conseguir reparar ou ajustar sozinho, a scooter Ebroh deve ser enviada ao vendedor para manutenção e ajuste 
com garantia de segurança. Desdobre o suporte central sempre escolha uma superfície plana para reparar e ajustar e. Se 
for necessário levar a scooter Ebroh para consertar, verifique a circulação.

A. Ajustando os freios.

Se durante a verificação dos freios você encontrar uma falha, a scooter Ebroh precisa de limpeza, manutenção ou troca de componentes, 
o usuário deve realizar a manutenção de acordo com as instruções da casa ou enviar a scooter Ebroh ao vendedor para reparo ou 
manutenção.

B. Diferencial (interruptor da bateria)

A scooter Ebroh está equipada com um interruptor. Se o comutador estiver desconectado, lembre-se de identificar a causa antes de conectar 
o comutador.
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LIMPAR DEL SCOOTER EBROH

Por favor, use uma mangueira e limpe a scooter Ebroh com água corrente e detergente neutro. Seque a scooter Ebroh com um pano macio 
que não risque a superfície.

PERIGO:

Nunca use água pressurizada para lavar a scooter Ebroh. Não lave as laterais, a parte traseira ou 
a parte interna do compartimento da bateria com água pressurizada. Não lave a tampa superior 
da roda traseira, onde o carregador, o controlador e outros componentes estão instalados para 
evitar danos causados pela água. Se a scooter Ebroh cair no chão por acidente, o carregador AC 
de alta tensão deve estar seco. Neste caso, não carregue antes que o carregador seque para 
evitar um choque elétrico. É aconselhável reparar o serviço técnico. Não use até ter verificado.

MODO DE ARMAZENAMENTO

Dicas de armazenamento:

1. Mantenha a scooter Ebroh plana, em uma superfície estável, bem ventilada e seca.

2. Carregue a bateria até 50% antes de armazenar para garantir a vida da bateria.

3. Evite a exposição ao sol e chuva, tanto quanto possível para reduzir o dano ou envelhecimento dos componentes.

4. Carregue a bateria 100% para armazenamento por longos períodos de tempo.

5. Se a scooter Ebroh com a bateria instalada for armazenada em ambientes fechados ou em locais seguros como áreas de exibição ou for 
embalada para transporte em curtas distâncias, o interruptor da bateria deve ser desconectado para evitar uma falha elétrica.

MODO DE ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS

1. Por favor, desconecte o diferencial no compartimento do assento e no circuito da fonte de alimentação para evitar descarga excessiva da 
bateria.

2. Lembre-se de carregar e descarregar pelo menos a cada dois meses durante o armazenamento prolongado e carregue a bateria até 50% 
antes do armazenamento para garantir a vida útil da bateria.

3. Por favor, carregue a bateria até 100% antes de usar a scooter Ebroh após um longo período de armazenamento.

4. Verifique cuidadosamente cada componente e certifique-se de que não há defeitos antes de montar a scooter Ebroh. Em caso de qualquer 
problema, envie a scooter Ebroh ao vendedor para manutenção ou reparo.
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LISTA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

VERIFICAÇÃO REGULAR 
DA SEGURANÇA E DO 
DESEMPENHO

FREIOS

VERIFICAÇÃO DA 
ESTRUTURA

ROLAMENTO DE RODA

LUZES ALMOFADA

CLAXON PÉS DE 
ESTACIONAMENTO

COMPONENTES 
ELÉTRICOS

ROLAMENTO DE 
DIREÇÃO

FUSE

VERIFICANDO AS PRINCIPAIS 
PEÇAS

BATERIA

RODAS FIAÇÃO PRINCIPAL

VERIFICAÇÃO DA 
ESTRUTURA LUBRIFICAÇÃO SISTEMA DE CONTROLE 

LISTA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

DESCRIÇÃO DA FALHA CAUSA DA FALHA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Nenhuma saída de energia 
depois de ligar.

1. Bateria esgotada.

2. Diferença da bateria desconectada.

1. Carga da bateria.

2. Conecte o diferencial.

Falha do motor quando o 
motor gira depois de 
ligar.

1. Baixa voltagem na bateria.

2. O botão liga / desliga está na posição desligada como 
resultado da operação do controle do freio.

3. A scooter Ebroh não está ligada.

1. Carregue a bateria.

2. Não segure o controle do freio 
quando ligar a scooter Ebroh.

3. Leia a seção “Iniciando o 
scooter Ebroh” deste manual.

Falha de carga da bateria. 1. O plugue da bateria não está conectado corretamente. 1. Verifique se o plugue foi 
afrouxado.
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LISTA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

DESCRIÇÃO DA FALHA CAUSA DA FALHA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A scooter Ebroh não tem 
energia.

1. Bateria fraca

2. Pneus com baixa pressão.

3. Frenagem e sobrecarga.

4. Envelhecimento da bateria ou com perda de capacidade.

5. Baixa capacidade da bateria como resultado de baixas 
temperaturas.

1. Carregue a bateria e verifique se o plugue está 
conectado corretamente ou se o carregador está 
danificado.

2. Verifique a pressão dos pneus antes de dirigir.

3. Desenvolva bons hábitos.

4. Substitua a bateria.

5. Use em temperatura ambiente.

Parada repentina durante a 
circulação

Bateria esgotada. Carregue a bateria.

Identifique a causa da falha de acordo com o código que aparece no painel de controle.

Fallos visualizados en el 
panel de control.

1. Cabos soltos.

2. Danos ao dispositivo de comunicação.

1. Verifique ou saia.

2. Envie a scooter Ebroh ao serviço para verificar por um 
profissional.

Falha de comunicação no controlador. Envie a scooter Ebroh para o serviço para verificação 
por um profissional.

Falha de comunicação com a bateria e o sistema de 
controle.

Envie a scooter Ebroh para o serviço para verificação 
por um profissional.

Falha do controlador Envie a scooter Ebroh para o serviço para verificação 
por um profissional.

Falhas exibidas no painel de 
controle.

Controlador da operação de controle. (possível causa de 
sobrecorrente, rotor bloqueado, sobretensão, aumento 
de temperatura)

Pare a scooter Ebroh e reinicie-a mais tarde.

Falha em verificar a identificação inicial do controlador.
Desligue o interruptor principal e volte a ligá-lo.

Envie a scooter Ebroh para o serviço para verificação 
por um profissional.

Falha do motor Envie a scooter Ebroh para o serviço para verificação 
por um profissional.
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LISTA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

DESCRIÇÃO DA FALHA CAUSA DO FRACASSO SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Fallos visualizados en el 
panel de control.

Sobreaquecimento do motor. Pare a scooter Ebroh e comece mais tarde.

Falha do guidão.
Por favor, verifique a fiação de endereço ou envie 

a scooter Ebroh para o serviço profissional para 
verificação.

Sobrecarga da bateria Pare de carregar a bateria.

Bateria completamente descarregada. Pare de circular e carregue a bateria.

Sobrecarga Pare de carregar a bateria e verifique se o carregador 
está danificado.

POLÍTICA DE GARANTIA.
Todas as nossas scooters Ebroh são garantidas por defeitos de fabricação por 24 meses a partir do momento da entrega. A substituição 

durante a garantia está sujeita à substituição de peças danificadas.

Para qualquer reclamação emitida no período estabelecido, o arquivo de reclamação correspondente disponível no site www.amasoluciones.
com, mais a fatura de compra do produto, deve ser preenchido.

A garantia será cancelada quando qualquer um dos seguintes casos for atendido:

· Quando uma avaria atribuível a um erro humano, ou negligência do utilizador da máquina, é demonstrada.

· Quando o limite de uso da máquina é excedido, seja por pressão, fluxo, peso ou rotações da TDF.

· Durante as reparações, utilize peças não originais da Ebroh ou realize qualquer operação de manutenção ou reparação num serviço técnico 
não autorizado pela Ebroh.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Peso 80 Kg. Inclinação máxima 45km/h.

Tensão nominal 60 V. Carga máxima 200 Kg.

Capacidade 2 pessoas homologado

Informação técnica
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CAIXINHA

Amortecedor dianteiro Amortecedor de óleo

Amortecedor traseiro Manga amortecedor de óleo

Roda dianteira 110 - 70 -12

Roda traseira 110 - 70 -12

Sistema de freio dianteiro Freio a disco

Sistema de freio traseiro Freio a disco

Distância mínima até o solo 170 mm.

BATERIA

Voltagem 60V

Capacidade 28Ah

Corrente de carregamento normal 5A

Corrente de carga máxima 40A

MOTOR

Motor Brushless

Potência máxima do motor 3000W

Corrente máxima do controlador 35A / 45A

SISTEMA ELÉTRICO

Luzes longas 12V LED

Luzes de direção 12V LED

Luz piloto 12V LED

Luz de freio 12V LED

Painel indicador 12V LCD
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Folha de registro de manutenção.

DATA

dd/mm/aa
DESCRIÇÃO DA 

FALHA

CAUSA E 
PROCEDIMENTO 
DE SOLUÇÃO DO 
FRACASSO

LUGAR DE SERVIÇO PESSOA DE SERVIÇO OBSERVAÇÕES
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DATA

dd/mm/aa
DESCRIÇÃO DA 

FALHA

CAUSA E 
PROCEDIMENTO 
DE SOLUÇÃO DO 
FRACASSO

LUGAR DE SERVIÇO PESSOA DE SERVIÇO OBSERVAÇÕES
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Oficina · +34 876 768 040

info@ebroh.es

www.ebroh.es

Plataforma Logística Zaragoza PLAZA - c/ Tarento, 9 - 50197 - Zaragoza (Spain)


